
 עורך: רם סופר, 
עיצוב וגרפיקה: לילו פופלילוב, 

צלם: אילן שזיפי



תחרות 
זוגות 

מעורבים 
IMP
מאת רם סופר

החלוקות  את  נסקור  זה  החלוקות במאמר  את  נסקור  זה  במאמר 
ה-6060 ששוחקו  ביותר מבין  המעניינות 
ההכרזה  אתגרי  ואת  זו,  ההכרזה בתחרות  אתגרי  ואת  זו,  בתחרות 
המשתתפים.  בפני  שעמדו  המשתתפים. והביצוע  בפני  שעמדו  והביצוע 
במושב   1 מס'  בחלוקה  נתחיל 

הראשון.

Board 1, Dealer North, None Vul.Board 1, Dealer North, None Vul.

♠ KQT54
53
T865
74

♥
♦
♣

♠ 762
KQJ742

JT92

♠ A3
AT9
QJ73
AKQ3

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ J98
86
AK942
865

♥
♦
♣

בדפי  השנה  שהונהג  מרענן  בדפי חידוש  השנה  שהונהג  מרענן  חידוש 
הידיים היה ציון החוזים הניתנים לביצוע הידיים היה ציון החוזים הניתנים לביצוע 
משני הצדדים והתוצאה האופטימאלית, משני הצדדים והתוצאה האופטימאלית, 
כל זאת מנקודת מבט של ארבע ידיים כל זאת מנקודת מבט של ארבע ידיים 
יכלו  כך   .(Double dummy)(Double dummy) פתוחות 
בקלות  לגלות  התחרות  בקלות משתתפי  לגלות  התחרות  משתתפי 
יכולים לבצע חוזים של  יכולים לבצע חוזים של שמזרח-מערב  שמזרח-מערב 
♥6 או ♣7. עם זאת, אף זוג לא הגיע . עם זאת, אף זוג לא הגיע 
ניתן  נראה שהדבר  ולא  הגדול,  ניתן לסלם  נראה שהדבר  ולא  הגדול,  לסלם 
בהכרזה נורמלית. קצת פחות ממחצית בהכרזה נורמלית. קצת פחות ממחצית 
הזוגות שישבו בקו מזרח-מערב הגיעו הזוגות שישבו בקו מזרח-מערב הגיעו 
7 וזכו ברווח נאה של  וזכו ברווח נאה של   לסלם קטן ב-♥ 

.IMP

המזמינה  ידו  את  מערב  יתאר  כיצד 
לסלם לאחר פתיחת 2NT של שותפו? 
סוגי  בשני  השימוש  את  להכיר  כדאי 
טרנספר: תשובה ♦4 (טרנספר טקסס) 
למטרת סגירה ל-♥4, ולעומתה תשובה 
♦3 ולאחר ♥3 העלאה ל-♥4 כדי לתאר 
4♥ לאחר  זה  במקרה  יותר.  טובה  יד 
ירשה  הוא  המסר  את  מבין  מזרח  אם 
לעצמו Cuebid של ♠4 או ♣5, שיוביל 
לסלם לאחר Cuebid של ♦5 ממערב.

יותר  קלה  מזרח-מערב  של  משימתם 
אגרסיבית  בהכרזה  פותח  צפון  אם 
של ♠2 חלש עם 5 קלפים (סגנון רווח 
יענה  מזרח  של   DBL לאחר  בימינו). 
ניתן  נק'   20 עם  ועכשיו   4♥ מערב 
להמר מיד על ♥6 או ללכת בצורה יותר 
מדעית עם Cuebid של ♠4 ששוב יביא 

לסלם לאחר ♦5 ממערב.

Board 3, Dealer South, E/W Vul.

♠ AK654
J9
K53
Q53

♥
♦
♣

♠ 762
KQJ742

JT92

♠ A3
AT9
QJ73
AKQ3

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ QJ932
AKT72

A42

♥
♦
♣

עוד סלם מעולה, שרק הובלה ב-♣ תסכן 
אותו (במידה ו-K♣ אצל מזרח). אחרת 
ב-♥ לעקוף  שליטים,  להוציא  אפשר 
המפסידים  את  יותר  מאוחר  ולהשליך 
ב-♣ על ♥ (או לחילופין להגביה ♥ ע"י 
חיתוכים). בפועל Q♥ הייתה דאבלטון 
במזרח כך שניתן היה לבצע בקלות את 

כל 13 הלקיחות.

שצפון-דרום  הראוי  מן  להכריז?  ואיך 
Jacoby 2NT בקונבנציה  ישתמשו 
(לדעתי – כלי חשוב שצריך להיות חלק 
פתיחה  לאחר  הישראלי).  מהסטנדרד 
צפון  של   2NT ותשובה  דרום  של   1♠
ניתן אפילו ליזום מהלך מיידי לסלם ע"י 
מפתח  לקלפי  (שאלה   5♦ של  הכרזה 
♠AK שתגלה לדרום כי ,(♦A לא כולל

אצל שותפו.

30 קטן,  סלם  כאן  הכריזו  זוגות   40
הסתפקו במשחק מלא, ושני זוגות זכו 

בכל הקופה לאחר שהכריזו סלם גדול.

בפני  העמידו  הבאות  החלוקות  שתי 
סלם  הכרזת  של  אתגר  מזרח-מערב 
גדול. אחת מהן הופיעה במושב השני.

Board 12, Dealer West, N/S Vul.

♠ KQ8
AKQ654
A
AK8

♠ A92
83
K9
QT6532

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣
ותשובה  ממערב   2♣ פתיחת  לאחר 
טבעית וחיובית ♣3 ישאל מערב לאסים 
ויקבל תשובה ♦5. יש לציין,   4NT ע"י
 ,Keycard בשיטת  משתמשים  אם  כי 
אז 4NT פירושו הסכמה על ♣ כשליט 
סדרתו)  את  מכריז  מערב  (אחרת 
שאלה  היא   5♦ אחרי   5♥ של  והכרזה 
(יש   6♦ עליה  יענה  שמזרח   ♣Q על 
Q♣ וגם K♦). עכשיו אפשר לספור 11
החוזה  ולכן  גבוהים  בקלפים  לקיחות 
האופטימאלי הוא 7NT שמצריך שרק 
תתנהג  ו-♥   ♣ הסדרות  משתי  אחת 

כיאות. 

במידה ולא משתמשים בשאלה למלכה 
בשליט אז מערב יודע פחות, והוא צריך 
♥לבחור באיזה סלם גדול לשחק: ♣, ♥לבחור באיזה סלם גדול לשחק: ♣, ♥ או 
NT. שניים מביניהם מבוצעים בקלות, 
בחומרה  נענש  ב-♥7  שבחר  מי  אך 

כאשר הסדרה התחלקה 4-1.

Board 14, Dealer East, None Vul.

♠ QT3
K5
A84
AQ973

♠ AK8764
AJT
K7
K4

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

רק  נדרשה  הזה  הגדול  הסלם  בשביל 
שימוש  תוך  העזה  של  סבירה  מידה 
מזרח   .Keycard היעילה  בקונבנציה 
ומזרח   2♣ משיב  מערב   ,1♠ פותח 
שאלה  עכשיו   .3♠ כמובן  ממשיך 
לקלפי מפתח 4NT ותשובה ♣5 (0 או 
קלפי  כל  המצאות  על  יודע  מערב   .(3
ימשיך  ולכן  השותפות  בידי  המפתח 

.5NT-ב

אם זו שאלה למספר המלכים הצדדים 
13 לספור  ניתן   5♥ תשובה  לאחר   -
לקיחות ולהכריז 7NT. גם אם השיטה 
Kמבקשת להראות Kמבקשת להראות K ספציפי, אז שלאחר 
אין  קלאב  מלך  המראה   6♣ תשובה 
שום בעיה להכריז ♠7. 38 זוגות שיחקו 



בתחרות בחוזה של סלם גדול ב-♠ או 
ב-NT, לעומת 32 בסלם קטן.

על  עמד  השני  מהמושב  הבאה  ביד 
הפרק רק משחק מלא, ורוב הזוגות לא 

הגיעו לחוזה האופטימאלי.

Board 21, Dealer North, N/S Vul.

♠ AKQ93
8
62
AKQJ3

♠ J4
Q643
987
T985

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

לפתוח  צריך  החזקה  ידו  עם  מערב 
פאסים.  שלושה  לאחר  ההכרזה  את 
הנקודה הראשונה היא שידו חזקה מדי 
וצריך להתחיל עם ♣2. מי  בשביל ♠1 
שפתח ♠1 וחשב שזוג מתנגדים פגיעים 
בצפון-דרום "יעשו בשבילו את העבודה" 

ויתערבו בגובה 2 – התאכזב.
לאחר פתיחה ♣2, תשובה ♦2 והמשך 
בהסכם  כאן  להשתמש  מומלץ   2♠
היא  המשיב  מצד   3♣ של  שהכרזה 
2NT הכרזה של .Second Negative
מצד מזרח נראית ממש לא הולמת ויהיה 
כואב מאד להפסיד חוזה פוטנציאלי של 
דאבלטון   ♦K דרך  הובלה  בגלל   3NT
שהיד  מבטיח  הזה  ההסכם  במערב. 

החזקה תשחק כמו שצריך להיות. 
הצהרת  למרות  ב-♣4  ימשיך  מערב 
"רגע  בא  וכאן  שותפו,  של  החולשה 
האמת" של מזרח. נדרשת רמה גבוהה 
של  מלא  שמשחק  להבין  כדי  יחסית 
יעיל  יהיה   5-2 בהתאמה  לקיחות   10
11 לקיחות  יותר מהמשחק המלא של 

בהתאמה 5-4.
שהגיעו  הזוגות  ל-24  הכבוד  כל 
43 שהסתפקו  לעומת   ,4♠ של  לחוזה 

במשחקים חלקיים.
קלות  לא  ביצוע  בעיות  בכמה  נסיים 

מתוך התחרות.

Board 4, Dealer West, Both Vul.
♠ T82

AT4
KQT
8752

♥
♦
♣

♠ QJ94
852
A643
QT

♠ A5
KJ9
J852
AKJ3

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ K763
Q763
97
964

♥
♦
♣

West East
Pass 1NT
2♣ 2♦

2NT 3NT
♠3 היא  דרום  של  הטבעית  ההובלה 
הכרוז  שלו).  הרביעיות  מבין  (בטובה 
ויכול  ב-♦  אחת   ,♣ לקיחות   4 רואה 
שלוש  פיתוח  ב-♥.  אחת  על  לסמוך 
ישלים את החוזה. השאלה   ♠ לקיחות 
היא מי מחזיק את ה-T. אם מזרח סבור 
בלקיחה   ♠9 וישחק  דרום  אצל  שהוא 
אותו  לגלות  יתאכזב  הוא  הראשונה 
בצפון. אם כעת יזכה ב-A וימשיך ב-♠ 
דרום צריך כמובן לעכב את המלך ואז 
ב-♠.  תשיעית  לקיחה  לפתח  ניתן  לא 
כי  יצליח  לא  ב-♦  אותה  לפתח  ניסיון 

צפון יתקוף את סדרת ה-♥.

נמוך  לשחק  הוא  הזוכה  המשחק 
ולהמשיך  ראשונה,  בלקיחה  מהדומם 
T-שמועך את ה ♠J ואז Q-עם ♠ אל ה
לוח  פתוחים...  בקלפים  קל  צפון.  של 
זוגות   30 הראה  בתחרות  התוצאות 
שביצעו כאן את המשחק המלא, לעומת 

39 שנכשלו.

Board 26, Dealer East, Both Vul.
♠ KQJT876

82
J86
6

♥
♦
♣

♠ 9
AJT7
9732
AK75

♠ A43
654
QT5
J843

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ 52
KQ93
AK4
QT92

♥
♦
♣

4♠ הוא  והמתבקש  "הטבעי"  החוזה 
לקיחות  כאן תשע  יש  צפון.  של  מצידו 
העשירית?  תושג  כיצד  אך  בטוחות, 
שמא  או  ההגנה,  של  ממשגה  האם 
של  מוצלח  לחץ  ממשחק  כתוצאה 

הכרוז?!
תוכנת המחשב מודיעה כאן כי במשחק 
לבצע  תמיד  ניתן   Double Dummy
את החוזה. האמת היא שלא קל לראות 
כיצד, אז הנה דרך מוצלחת אחת של 
להיות  (יכול  פתוחים  בקלפים  ביצוע 
שמזרח  נניח  נוספות):  דרכים  שיש 
וההגנה   A-וה  K-ה אל  ב-♥  מוביל 
הגנה  לראות  (קשה  בשליט  ממשיכה 

יותר חזקה; גם אם מערב ממשיך ב-יותר חזקה; גם אם מערב ממשיך ב-♦
נמוך אל T , ,6 ו-K אז ההגנה לא יכולה 
להמשיך פעם נוספת ב-להמשיך פעם נוספת ב-♦). צפון משחק 
♣ אל ה-9 וה- וה-K, נכנס לדומם, נניח עם 
ונחתך.  ב-Q♣ שמכוסה  וממשיך  ב-,  וממשיך   ,♥Q
מערב,  לידי  ב-♣  ההגנה  הועברה  מערב, כך  לידי  ב-♣  ההגנה  הועברה  כך 
במשחק  לקיחות  כמה  בעוד  במשחק שיימצא  לקיחות  כמה  בעוד  שיימצא 
סדרת  את  ימשוך  הכרוז  כאשר  סדרת לחץ  את  ימשוך  הכרוז  כאשר  לחץ 

השליט:
♠ 6

J86
♥
♦
♣

♠
לא משנה

♠

QT5
J

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠

AK4
T

♥
♦
♣

צפון משחק כאן צפון משחק כאן 6♠ ומערב אבוד, כי לא 
יוכל להגן במקביל על ♣ וגם על יוכל להגן במקביל על ♣ וגם על ♦.

של  קווים  כמה  עוד  ייתכנו  זאת,  של עם  קווים  כמה  עוד  ייתכנו  זאת,  עם 
חלוקות  על  המבוססים  לחץ,  חלוקות משחק  על  המבוססים  לחץ,  משחק 
אחרות של הקלפים. לדוגמה, אם נעביר אחרות של הקלפים. לדוגמה, אם נעביר 
את Q♦ למערב ונניח הגנה דומה, אזי  למערב ונניח הגנה דומה, אזי 
המשחק הזוכה יהיה פשוט למשוך מיד המשחק הזוכה יהיה פשוט למשוך מיד 
4 קלפי ♠ ולהשליך מהדומם  קלפי ♠ ולהשליך מהדומם ♦ ו-♣. זה 
יעמיד את מערב בלחץ בלתי נסבל בין יעמיד את מערב בלחץ בלתי נסבל בין 
שלוש סדרות, והוא לא יוכל להגן כהלכה שלוש סדרות, והוא לא יוכל להגן כהלכה 
על כולן. הקוראים מוזמנים לבדוק זאת על כולן. הקוראים מוזמנים לבדוק זאת 
בעצמם וגם לחפש קווי משחק נוספים, בעצמם וגם לחפש קווי משחק נוספים, 
שבטוחני שקיימים ביד הזאת אך יקצר שבטוחני שקיימים ביד הזאת אך יקצר 

המקום לפרטם.המקום לפרטם.

זוגות   37 לוח התוצאות הורה כאן על לוח התוצאות הורה כאן על 
14 בהצלחה לעומת 14 בהצלחה לעומת 14 נפילות  שביצעו ♠4

ו-21 שהסתפקו במשחק חלקי. שהסתפקו במשחק חלקי.

Board 27, Dealer South, None Vul.Board 27, Dealer South, None Vul.

♠ KT9876
5
Q653
95

♥
♦
♣

♠
JT762
AJ82
7642

♠♠ 532
AQ98
94
KQJ3

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣♣

♠ AQJ4
K43
KT7
AT8

♥
♦
♣



שוחקה  זה  במאמר  האחרונה  שוחקה היד  זה  במאמר  האחרונה  היד 
בדרום,  שופל  שופל ורה  ורה  ע"י  השני  בסיבוב 
5♠ של  מדי  גבוה  לחוזה  ♠שנדחפה  של  מדי  גבוה  לחוזה  שנדחפה 
הכרזת  את  הכפילה  שמזרח  הכרזת לאחר  את  הכפילה  שמזרח  לאחר 
ומערב הקריב  ומערב הקריב  של צפון  הטרנספר ♥2 של צפון 
ל-♥5 (אפשר היה להכפיל  (אפשר היה להכפיל ♥5 ולהפיל 
פעם אחת אבל זה לא מפצה על אובדן פעם אחת אבל זה לא מפצה על אובדן 

משחק מלא).

את  מיד  מפילה  הייתה  ב-♣  את הובלה  מיד  מפילה  הייתה  ב-♣  הובלה 
טבעי  ב-♥  הוביל  מערב  אבל  ב-החוזה,  הוביל  מערב  אבל  החוזה, 
מזרח  תקווה.  של  שביב  לכרוז  מזרח ונתן  תקווה.  של  שביב  לכרוז  ונתן 
 ♣  .♣K-ב והמשיכה  ב-  והמשיכה   ♥A-ב זכתה 
והבעיה הייתה  והבעיה הייתה    ♥K מפסיד הושלך על
ב-♦.  מפסידים  משני  להימנע  ב-כיצד  מפסידים  משני  להימנע  כיצד 
הדרך המתבקשת הייתה עקיפה כנגד הדרך המתבקשת הייתה עקיפה כנגד 
J במזרח, אך ורה האמינה שה- במזרח, אך ורה האמינה שה-J אצל 

של  מקורי  משחק  בקו  ובחרה  מערב 
"אלימינציה חלקית" – חיתוך ♥, ♠ אל 
ה-J, חיתוך ♣, ♠ אל ה-Q ועוד חיתוך 

♣. זה היה המצב הסופי:

♠ K

Q653
♥
♦
♣

♠
T
AJ8
7

♠ 5
Q
94
Q

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ A4

KT7
♥
♦
♣

זכה  מערב   .K-ה אל   ♦ שיחקה  דרום 
 ♣ או   ♥ סופי!  למשחק  ונכנס   A-ב
עם   ♦ והשלכת  בדומם  חיתוך  יאפשרו 
לא   J-ל מתחת   ♦ וגם  החוזה,  ביצוע 
כי  עוזר  לא   ♦A של  עיכוב  גם  יועיל. 
הכרוז לא ימשיך ♦ ויאפשר חיתוך אלא 

.♠A יסיים קודם הוצאת שליטים עם♠A יסיים קודם הוצאת שליטים עם♠A
דוגמה נדירה יחסית שבה ניתן להשלים 
סופי,  ומשחק  אלימינציה  בהצלחה 
מחזיק  "הקורבן"  של  ששותפו  למרות 

עדיין בקלף של שליט.

♠ ♥ ♦ ♣

הזוכים: קלרה חץ -אסי לוינגר



תחרות 
זוגות
IMP

מאת רם סופר

הזוגות  תחרות  של  הראשון  המושב 
נערך   IMP חישוב  בשיטת  הפתוחה 
החל  הפסטיבל  הצהרים.  אחר  בשבת 
לקבל צביון בינלאומי עם הופעתם של 
מספר  הנה  מחו"ל.  האורחים  ראשוני 
נבחרת  שחקני  של  משולחנם  ידיים 

צ'כיה ויט וולהיין ומיכאל קופצקי. 

Board 3, Dealer South, E/W Vul.

♠ 43
5
987654
Q753

♥
♦
♣

♠ A9
83
AKQT32
KJ4

♠ Q8762
QJT7642

2

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ KJT5
AK9
J
AT986

♥
♦
♣

West North East South
ריבה טל קופצקי שמואל טל וולהיין

1♣

Dbl Pass 2♥ Pass

3NT Pass 4♥ Pass

Pass Pass

שאין  נכון  הבין  בדרום  הצ'כי  השחקן 
פי  על  כאשר  בסינגלטון  להוביל  טעם 
נקודות,  לאפס  קרוב  שותפו  ההכרזה 
ומצא את ההובלה הקטלנית ב-♠! עכשיו 
אין לכרוז הרבה מה לעשות. אם יזכה 

בידו עם ה-Q וישחק שליט, דרום ימשוך 
קודם  גם  (אפשרי   ♠ עוד  וישחק   ♥AK
A♣). הכרוז נשאר בלי כניסות לדומם 
בטרם סיים את הוצאת השליטים, ולא 
יוכל למנוע שני מפסידים ב-♠, שכן רק 

♦ גבוה אחד יעבור בלי חיתוך.
♠A-ב מיד  לזכות  החליט  טל  שמואל 
Aולהשליך ♣ על Aולהשליך ♣ על A♦. הוא המשיך בשליט 
בלי  בידו  נתקע  דבר  של  בסופו  אבל 
לדרום שתי  ונאלץ לתת  לדומם  מעבר 

לקיחות ♠.

Board 7, Dealer South, Both Vul.

♠ 93
KJ6
AJ9862
A2

♥
♦
♣

♠ KJT62
Q42
54
QJ8

♠ 74
9853
QT73
KT4

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ AQ85
AT7
K
97653

♥
♦
♣

West North East South
ברט קופצקי רז וולהיין

1NT

Pass 3NT Pass Pass

Pass

1NTהפתיחה 1NTהפתיחה 1NT הראתה 11-14 נקודות, 
Kודרום החליט להשתמש בה עם Kודרום החליט להשתמש בה עם K בודד 
ב-♦. צפון העלה ל-3NT ומערב הוביל 

J♠ אל ה-Q של הכרוז. 
כדי להגיע ל-9 לקיחות צריך לנצל את 
♦K שניסו  כרוזים  אותם  ה-♦.  סדרת 
מהיד, מעבר לדומם עם K♥ ו- A♦ ו-♦
כדי  כניסות  בלי  נשארו  מהדומם  נוסף 
לפתח את הסדרה (אם כי במקרה של 
3-3 או נפילת תמונה דאבלטון  ♦חלוקת ♦חלוקת ♦

זה היה עובד). 
שהיה  שונה,  משחק  בקו  בחר  הצ'כי 
הנתונה:  בחלוקה  יותר  הרבה  מוצלח 
הוא עלה על K♦ ב-A והמשיך J♦ (כך 
T הפלת  של  נוסף  סיכוי  לעצמו  נתן 
חסר  היה  אבל  זכה  מזרח  דאבלטון). 
אונים כי לא ניתן להגיע ל-♠ של שותפו 
ואפילו אם יעבור ל-♣ שללה של ההגנה 

יהיה רק שני ♦ ושני ♣. 
ושיחק   A-ה עם   ♠ בהמשך  זכה  דרום 
נמסר  נוסף   ♦ מערב.  ע"י  שכוסה   ♥T
אל  לחזור   ♠ לו  היה  שלא  למזרח, 

זה  לקיחות.   10 תבע  והכרוז  תבע שותפו,  והכרוז  שותפו, 
IMP לזוג הצ'כי. היה שווה 1212

Board 8, Dealer West, None Vul.Board 8, Dealer West, None Vul.

♠ AJ84
986
65
A965

♥
♦
♣

♠ T962
T542
Q973
Q

♠ KQ73
J
AKJ
KT874

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ 5
AKQ73
T842
J32

♥
♦
♣

West North East South
ברט קופצקי רז וולהיין

Pass Pass 1♣ 2♥

Pass Pass Dbl Pass

2♠ Pass 4♠ Pass

Pass Dbl Pass Pass

Pass

של  שיטתם  לפי  מראה   2♥ ההכרזה 
ומסתבר  לפחות,  קלפים  ומסתבר   לפחות,  קלפים   5 הצ'כים 
אצל  בלבול  ליצור  כדי  הספיק  אצל שזה  בלבול  ליצור  כדי  הספיק  שזה 
מזרח  של   4♠ הכרזת  ♠המתנגדים.  הכרזת  המתנגדים. 
הייתה שגיאה חמורה. ה-הייתה שגיאה חמורה. ה-Dbl שלו כבר 
הראה יד מעל למינימום, והתשובה ♠הראה יד מעל למינימום, והתשובה ♠2
של שותפו הייתה חלשה ולא הבטיחה של שותפו הייתה חלשה ולא הבטיחה 
נקודות. למעשה, מזרח אמור להתלבט נקודות. למעשה, מזרח אמור להתלבט 
בין Pass ל-♠ ל-♠3 (בפועל ניתנות לביצוע 

8 לקיחות בלבד). לקיחות בלבד).
ההכרזה  את  בברכה"  "קידם  ההכרזה צפון  את  בברכה"  "קידם  צפון 
 .♥9 והוביל  מתנגדיו  של  והוביל המוגזמת  מתנגדיו  של  המוגזמת 
שנחתך.  שני  ב-♥  והמשיך  זכה  ב-דרום  והמשיך  זכה  דרום 
של  מוצלח  לא  במהלך  המשיך  של הכרוז  מוצלח  לא  במהלך  המשיך  הכרוז 
J♦ אל ה-QQ ושיחק ♠ אל ה-K בדומם 
♠A משך  צפון   .A-וה  Q-ה אל  ה-ו-♣  אל  ו-♣ 
 .♠Q ע"י שנחתך  שלישי  ב-♥  והמשיך 
הכרוז איבד שליטה ונאלץ להפסיד עוד הכרוז איבד שליטה ונאלץ להפסיד עוד 

שתי לקיחות שליט. שתי לקיחות שליט. 
גם  להפסיד  עלול  היה  הוא  גם למעשה  להפסיד  עלול  היה  הוא  למעשה 
לקיחה ב-♦, אך דרום שגה והשליך ♦
וכך נפל מערב פעמיים בלבד –  וכך נפל מערב פעמיים בלבד – על ♠  על ♠ 

IMP לצ'כים. 300 לצפון-דרום ועוד  לצפון-דרום ועוד 7

של  לשולחנן  עברנו  התחרות  של בהמשך  לשולחנן  עברנו  התחרות  בהמשך 
 – יאניצובה  יאנה  הצ'כיות  – הצעירות  יאניצובה  יאנה  הצ'כיות  הצעירות 
הראשונה  החלוקה  חודרובה.  הראשונה פאולה  החלוקה  חודרובה.  פאולה 

שהופיעה לא האירה פנים לאורחות.שהופיעה לא האירה פנים לאורחות.



Board 11, Dealer South, None Vul.Board 11, Dealer South, None Vul.

♠ QJT9743
Q
76
Q72

♥
♦
♣

♠ A6
AKJ62
AJ32
T5

♠ 8
843
QT984
9643

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ K52
T975
K5
AKJ8

♥
♦
♣

West North East South
רם חודרובה אורטל יאניצובה
  1NT

2♥ 2♠ Pass Pass

3♦ 3♠ 4♥ Dbl

Pass Pass Pass

11- הראתה  שוב  הראתה   שוב   1NT הפתיחה 
על כמה  כאן  לחלוק  ניתן בהחלט  כמה .  על  כאן  לחלוק  ניתן בהחלט   .14
מההכרזות. בשיטת חישוב מההכרזות. בשיטת חישוב IMP נראה 
ל-♠4 מיד  בצפון  לקפוץ  מאד  ל-♠סביר  מיד  בצפון  לקפוץ  מאד  סביר 
"ולסגור עניין". סיכויי הביצוע של החוזה "ולסגור עניין". סיכויי הביצוע של החוזה 
A תלוי במיקום A תלוי במיקום  תלוי במיקום A♦. הצ'כית  50%הזה הם 50%הזה הם 50%
בהתחלה  מזרח  מדוע  תמהה  בהתחלה בדרום  מזרח  מדוע  תמהה  בדרום 
פתאום  ואז  פתאום   ואז  ל-♥3  מ-♥2  העלה  לא 
הכריז ♥4, והיא החליטה להעניש אותו , והיא החליטה להעניש אותו 
הכריז  שמזרח  הסיבה  הכריז .  שמזרח  הסיבה   .Dbl בהכרזת 
כך הייתה שידו התחזקה מאד בעקבות כך הייתה שידו התחזקה מאד בעקבות 

♦3 של השותף.
את  ביצע  מערב  את .  ביצע  מערב   .♠Q-ב הוביל  צפון 
את  שזכר  לאחר  המוכפל  את החוזה  שזכר  לאחר  המוכפל  החוזה 
A"המשחק הבטוח" והוריד A"המשחק הבטוח" והוריד A♥ כדי לנסות 
עקיפה.  שיבצע  לפני  בודד  עקיפה.   שיבצע  לפני  בודד   Q להפיל 
ועקיפה מוצלחת ב-♦ ועקיפה מוצלחת ב-חיתוך ♠ בדומם  חיתוך ♠ בדומם 
צפון-דרום  לקיחות.  צפון-דרום   לקיחות.  ל-10  אותו  הביאו 
קיבלו רק ♥ אחד ושני ♣. התוצאה של  אחד ושני ♣. התוצאה של 
ב-13 מזרח-מערב  את  זיכתה  ב-  מזרח-מערב  את  זיכתה   590-

.IMP

עלולה  הייתה  הבאה  החלוקה  עלולה גם  הייתה  הבאה  החלוקה  גם 
להיגמר רע בשביל הצ'כיות, אך הפעם להיגמר רע בשביל הצ'כיות, אך הפעם 

המתנגדים החמיצו את ההזדמנות.המתנגדים החמיצו את ההזדמנות.

Board 14, Dealer East, None Vul.

♠ KJ753
T972
K72
Q

♥
♦
♣

♠ QT96
Q543
QJ
K92

♠ A2
AJ86
A985
A86

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ 84
K
T643
JT7543

♥
♦
♣

West North East South
פרי חודרובה דובינסקי יאניצובה

1♣ Pass

1♥ 1♠ Dbl Pass

1NT Pass 2♣ Pass

2♠ Pass 2NT Pass

3♥ Pass 4♥ Pass

Pass Pass

יד מאלפת המלמדת עד כמה בברידג' 
של   1♣ הפתיחה  גמיש.  להיות  חשוב 
והתשובה   (15+) חזקה  הייתה  מזרח 
וחלוקה  נק'   8-10 עם  יד  הראתה   1♥

מאוזנת או יד חיובית עם 5 קלפי ♠.
השחקנית הצ'כית לא חקרה יותר מדי 
 ,1♠ של  אומללה  בהכרזה  והתערבה 
שנגד  הכוזב  הרעיון  בהשפעת  אולי 
פתיחות חזקות "צריך תמיד להפריע". 
ההכרזה ♠1 ממש לא מפריעה למזרח-
הזדמנות  להם  נותנת  ורק  מערב 
בהגנה  נקודות   800 של  שלל  לקחת 

אופטימאלית.
Pass על ה-Dbl של מזרח מתאים ליד 
שותף  מול  ליד.  כפפה  כמו  מערב  של 
מובטחות  נפילות   2-3 כאן  יש  חזק 
אבל  קלוש.  נראה  לסלם  והסיכוי 
שלום פרי התעקש להמשיך בהכרזות 
ה-Relay לפי השיטה שלו. בהמשך כל 
הוא  שאלות.  היו  מזרח  של  ההכרזות 

גילה שלשותפו 4 קלפי ♥ והכריז ♥4.
אף  על  להתבצע  אמור  היה  החוזה 
ההכרזה  אבל  בשליט,   4-1 החלוקה 
זמן,  הרבה  כך  כל  לקחה  המסובכת 
מנהל  הגיע  המשחק  שבאמצע  עד 
פרי  לסיים.  הכרוז  את  לזרז  התחרות 
טעה ונפל פעם אחת וכך נעלמו לא רק 
והצ'כיות   420 גם  אם  כי  נקודות   800

.IMP זכו ב- 7

הגענו  הראשון  המושב  סיום  לקראת 

אופיר   – גינוסר  אלדד  של  לשולחנם 
רשף, שהיו במשך שנים הזוג המוביל 
של נבחרת הצעירים שלנו. כיום מככב 
הפתוחה,  ישראל  בנסחרת  גינוסר 
לברידג'  פעם  מדי  מתפנה  רשף  ואילו 

מעיסוקיו האחרים.

Board 27, Dealer South, None Vul.

♠ 75
KQ4
AKJT
QJT9

♥
♦
♣

♠ JT3
83
Q732
K653

♠ AKQ962
J76
9654

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ 84
AT952
8
A8742

♥
♦
♣

West North East South
קופר גינוסר צייטין רשף

2♥

Pass 4♥ 4♠ Pass

Pass Dbl Pass Pass

Pass

הראתה  דרום  של   2♥ הפתיחה 
4חמישייה ועוד סדרת מינור של 4חמישייה ועוד סדרת מינור של 4 קלפים 
לפחות. צפון העלה כמובן ל-♥4 ומזרח 
הכול  (אחרי  למדי  הגיוני   4♠ הכריז 
להפריע).  כדי   4♥ הכריז  שצפון  ייתכן 
אלדד הכפיל ואופיר הוביל ב-♦ הבודד. 
הלקיחות  בכל  לזכות  הקפידה  ההגנה 
וחיתוך  ב-♦  שלוש  ב-♥,  שתיים  שלה: 
5 שוות  (שהיו  נק'  ב-500  וזכתה   ♦

.(IMP
דרך  יש  מזרח-מערב  של  לצערם 
ההובלה  לאחר   4♥ להפיל  מרהיבה 
ההגיונית ב-J♠: מזרח משחק ♠2, ואם 
מערב מבין את כוונתו, הוא נותן לשותף 
חיתוך ♣ ואז מזרח חוזר ♠ נמוך מתחת 
ל-AKQ אל ה-T של שותפו, כדי לקבל 

עוד חיתוך ♣.



Board 30, Dealer East, None Vul.

♠ KT872
8
J8643
Q6

♥
♦
♣

♠ A64
T752
T
AKT54

♠ J3
J9
AQ72
J9732

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ Q95
AKQ643
K95
8

♥
♦
♣

West North East South
לוי גינוסר אבא רשף

Pass 1♥

2♣ Dbl 3♣ Dbl

Pass 3♠ 4♣ 4♠

Pass Pass Pass

שהביאה  הצדדים  משני  יפה  הכרזה 
שהייתה  "אופטימאלית"  לתוצאה 
מזרח  השדה.  של  לממוצע  זהה  גם 
והעלה  הלקיחות  סך  חוק  על  התבסס 
את ה-Overcall של שותפו עד לגובה 
מערב  קלפים.   5 של  תמיכה  עם   4
שהיה  ל-♣5  להמשיך  לא  נכון  החליט 

נופל פעם אחת.
2♣ על   Dbl-ה לצפון-דרום,  באשר 
על   Dbl-וה לפחות   ♠ קלפי   4 הראה 
♣3 לא היה מעניש. לאחר שדרום ידע 
שלשותפו 5 קלפי ♠ הוא העלה ל-♠4. 
לצפון- ההפסד  אבל  בוצע  לא  החוזה 
דרום היה פחות מ-♣4 מבוצע. ההובלה 
♦ ובהמשך ♦ ובהמשך ♦ וחיתוך  A-אל ה ♣J-הייתה ב
♦. אופיר רשף שיחק נמוך בסיבוב ה-♦
ליפול  כדי   ♠J לכד את  ובהמשך  השני 

פעם אחת בלבד.

Board 31, Dealer South, N/S Vul.

♠ K6
8752
732
Q764

♥
♦
♣

♠ Q8743
T3
QT654
8

♠ A52
AQ96
AK9
T53

♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ JT9
KJ4
J8
AKJ92

♥
♦
♣

West North East South
קופר גינוסר צייטין רשף

1NT

Pass Pass Pass

שלא  אותנו  שמלמדת  מאלפת  יד  עוד 
נראה  כשהחוזה  גם  להתייאש  צריך 
יכול  תמיד  טוב  שחקן  סיכוי.  כל  חסר 
לשגות,  למגנים  לגרום  דרכים  למצוא 

כפי שאכן קרה כאן.
קודם כל אופיר בדרום "גנב" את החוזה 
למתנגדים לאחר שפתח 1NT עם 14
עם  להתערב  שלא  החליט  ומזרח  נק' 
17 הנק' שלו. במרבית השולחנות בוצע 

חוזה חלקי ב-♠ בקו מזרח-מערב.
היה  נראה  ב-♠  ההובלה  לאחר  אולם 
 ♣ לקיחות  ב-5  לזכות  יכול  הכרוז  כי 
ואחת ב-♠ וכל השאר יהיה של ההגנה. 
 .K♠ הראשונה  בלקיחה  שיחק  אופיר 
(מומלץ  ב-♠2  וחזר   A♠-ב זכה  מזרח 
לחזור תמיד בגבוה מדאבלטון כדי לא 
J♠ להטעות את השותף) הכרוז שיחק
ומערב לא ידע אם יש לדרום עוד קלף 
 ♠ והמשיך   Q-ב זכה  ולכן  לא  או  ב-♠ 
אבל  פעמיים  מפיל  היה  ב-♦  (המשך 

קשה למצוא אותו).
המגנים  בין  התקשורת  נותקה  עכשיו 
ושני   ♣ לקיחות   5 משך  אופיר  ב-♠. 
המגנים היו צריכים למצוא השלכות. על 
והשליך ♦9.  ה-♣ האחרון מערב שגה 
טעות זו נוצלה מיד כאשר דרום המשיך 
ב-♦ אל ה-AK של מזרח, שנאלץ לתת 

.♥K לו את הלקיחה השביעית עם

של  קשה  לסלם  יפה  הכרזה   – לסיום 
חברי נבחרת הצעירים בר טרנובסקי – 

דרור פדון.

Board 1, Dealer North, None Vul.
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AK85
AK7
AT5
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J82
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♦ ♦
♣ ♣

♠ K9765
QT72
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♥
♦
♣

West North East South
טרנובסקי פדון

2♣ Pass 2♦

Pass 2NT Pass 3♣

Dbl 3♦ Pass 4♣

Pass 4♦ Pass 4♠

Pass 5♥ Pass 6♥

Pass Pass Pass

היה  ו-♣3  נק"ג,   23-24 הראה  הראה צפון  צפון 
3♦ התשובה   .Puppet StaymanPuppet Stayman
הראתה רביעייה כלשהי במייג'ור, ו-♣הראתה רביעייה כלשהי במייג'ור, ו-♣4
הראה קונטרול ב-♣ עם התאמה בשני הראה קונטרול ב-♣ עם התאמה בשני 
אידיאלית  יד  החזיק  צפון  אידיאלית המייג'ורים.  יד  החזיק  צפון  המייג'ורים. 
והמשיך  ומלכים,  אסים  שכולה  והמשיך לסלם  ומלכים,  אסים  שכולה  לסלם 
בגובה  משלו.  קונטרול  שהראה  בגובה   משלו.  קונטרול  שהראה  ב-♦4 
מייג'ור  באיזה  סוף  סוף  הראה  הוא  מייג'ור   באיזה  סוף  סוף  הראה  הוא   5
ליזום  ודרום, שהשכיל  רביעייה,  לו  ליזום יש  ודרום, שהשכיל  רביעייה,  לו  יש 
את כל המהלך לסלם עם את כל המהלך לסלם עם 5 נק' בלבד, 

הוסיף ל-♥66.
לאחר  במיוחד  קשה  היה  לא  לאחר הביצוע  במיוחד  קשה  היה  לא  הביצוע 
שהשליטים התחלקו שהשליטים התחלקו 3-2. הכרוז שיחק 
עקיפה  עשה   Q-ה נפילת  ולאחר  ה-  נפילת  ולאחר   A♠
כפולה נגד מזרח. הוא הפסיד ♠ אחד כפולה נגד מזרח. הוא הפסיד ♠ אחד 
♦בלבד, והשליך ♦בלבד, והשליך בלבד, והשליך ♦ ו-♣ מידו על הספיידים 
הרביעי והחמישי. ♣ נוסף נחתך בדומם הרביעי והחמישי. ♣ נוסף נחתך בדומם 

להשלמת 1212 לקיחות.

♠ Q

♠ ♥ ♦ ♣


